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Grunneger schrieverij:  

Synco Reijnders 

 

 

 

 

 

 

 
 

Raare Raize 

Ien de Harstmark bin ik lest 

Mit mien wief naa stad touw west, 

En ik wol van mien bedrieven 

Nouw rais gauw en boukje schrieven. 

'k Had het vette vij verkocht 

't Mijst gewas ien bulten brogt; 

En nouw mos we ja rais kieken, 

Houw het wel ien stad zol lieken; 

Onze vrauw had ien de stad 

Nooit nijt nog heur vouten had. 

's Mörgens tiedig oet de veeren, 

Spande ik onze broene meeren 

Veur de neije Fajeton, 

't Wief der op, de rais begon. 

Ik mien rok met glenne knoopen, 

Om mit deur de stad te loopen; 

't Wief heur tirentainen schoet, 

En heur bais mit 't blaauwe roet; 

Ik mien ronde houd zol 'k mijnen, 

Wiede boksen om e bijnen; 

't Wief en kanten muts op kop 

En de hout mit ploemen op. 
 

Zo begunt n lang beriemd verhoal van de dichter 
Synco Reijnders. Hai wer in 1793 geboren in 
Stad en volgde de letiense schoule woar e veur 
domie leerde en loater stedaaierde hai ook rech-
ten. 
In 1832 wer e notoares in n Daam (Appingedam). 
Doar was e van 1833 tot 1843 ook börgmeester. 
n Geleerde boaskerel dus. En toch schreef e n 
bult feest- en gelegenhaidsgedichten in t Neder-
lands. Sommegen doarvan werden ofdrokt in de 
Groninger Volksalmanak en in de bundel 
‘Nagelaten gedichten’. 

Grode bekendhaid kreeg e mit de publikoatsie 
van ‘Raare Raize’, woarvan ie t begun lezen kon-
den. Dat gebeurde in 1828 en loater, in 1837, 
verscheen in dezulfde almanak: ‘Houw dat Jan 
aan zien Saar komen is’. In 1873 kwam Synco 
Reijnders uut tied. 
 
Nou even weer noar 'Raare raize'. Der wordt in 
Stad van alles bezöcht. De pladdelandsminsen 
bekieken alles goud en ze verboazen zuk over 
dat wat ze zain. Zulfs de doames van lichte ze-
den worden deur de boer bekeken, terwiel zien 
vraauw op hom wacht in kovviehoes: 
 

Maagtjes, dij wel juffers leeken, 

Hadden manlu op e zied, 

Mooije maiden! - o, 't was zwied! 

Maar ik bin gijn boeren kinkel, 

'k Hol tog nog wel van dij winkel. 

't Gong der, 'k mag neit zeggen houw, 

't Gong der nijt ordentlik touw. 

IJne draide mie op ziede, 

Och zij keek zoo lijf, zoo bliede, 

Nikte mie zoo vrundelk an; 

'k Wörd der al wat anders van! 
 
Joa, joa, n notoares is ook mor n mins. Om kört 
te goan: t Wicht kreeg heur zin nait. t Luip uut op 
n vechtpertij! En de boer mos op de loop. Nee, n 
groot sukses was de raaize noar Stad nait. 
 
Zunder meer en woord te praaten 

Runde ik deur wel viefteg straaten. 

En zoo kwam ik kört veur vijr 

Endling weer ien mien ketijr. 
‘k Sluig de meeren veur de waagen 
“Vraauw!” zeek, “moust mie maar nijt vraagen, 
wat er mit mij is geschijd. 
‘k Wol wel reeren van verdrijt!” 
Nouw wol ‘k geld touw buus oet haalen, 

En de kastelein betaalen. 

Maar daar kwam der ‘t slimste kruus, 
‘k Hah gijn geld meer ien mien buus. 
Schulde laaten leek mie kwaad touw 

En betaalen was gijn raad touw; 

Maar ik stopte hom tot pand 

Mien allozie ien de hand. 

En ruip: “vört, ie baide meeren!” 
‘t Is en kerel, kan ‘k joe zweeren, 
dij mij ooit weer krigt ien Stad; 
‘k Heb der taart genog van had. 
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Joa, joa, t ging der vrouger in Stad ook al slim 
roeg omweg. Mor t pebliek op de Nutsbieain-
komst in t dörp lag dubbel van t lagen. Ik denk 
dat t slimste lagen om heurzulf was. 
 
Henri Wierth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dichters ien de tuun 

 

Doar stoan we den 

as dichters ien tuun 

ien t mooie dörp Nijhoof 

Wie stoan der middenien. 

 

Gien muus te zien, 

oksters evenmin, 

want vanmiddag 

gaait t volk hierhen. 

 

Mensen willen genieten 

van veurdracht, poëzie 

Ja, kom gerust 

n beetje dichterbie. 

 

Ken je t wel heuren, 

is t te verstoan 

of mot ik nog een beetje  

dichter bie joe stoan? 

 

Kom mor wat noar veuren 

schoef gezelleg aan 

want op dizze middag 

goan wie der tegenaan. 

 

 

Coby Poelman – Duisterwinkel 
Oet de bundel 'Granaatjes met een gouden slot' 

 

Gnivvel: Lusten en lasten  
 
Dou k in verkeernstied t 
wicht al n moal of wat in 
week in ogen keek, was t 
gebrukelk davve soater-

dagsoavends noa t daanzen bie Enting in Zuud-
loaren mit auto n endje aan rit gongen.  
W’haren vanzulf n bult te beproaten en dat dou je 
t laifst nait bie ollu op knij, ze zollen der ais wak-
ker worren, loatve zeggen “der was dak op t 
hoes”. 
Mor aal dat autorieden is slecht veur t milleu en t 
prat ook nait zo makkelk mit handen aan t stuur 
dus wui auto, zo aargens in kontraainen van 
Nörg, twindeg meter van weg òf, op inrit van n 
stuk baauwlaand, noast n woagen mit boeskolen 
zet.  
n Schier stee dochten wie zo, mit roemte, rust en 
roegte om ons tou en routduuster, mor bie ons 
volle moan dus tied om laif veur mekoar te we-
zen. Òf en tou glee ons n streek licht deur t hoar 
van n auto dij wiederop n òfslag nam. 
Dou grode wiezer van klok stoadeg n slag in 
rondte muik en t woater aan binnenkaant bie au-
toroeten deel luip wui t weer tied proaterij óf te 
moaken en op hoes aan te goan. t Wicht labde 
roeten dreug en laagde laif dou ik auto weer aan 
proat muik. 
Nee hè, vaast in bragel, veuroet – achteroet, mor 
auto kwam gain meter van stee. Hou nou, 
routduuster, gain tillefoon en wiedvot van be-
woonde wereld. Doar stoa je din zunder lusten 
mor mit n bult lasten en wel kon ons doar ofhel-
pen? 
Terwiel autolichten nog aal deur t hoar streken, 
mor nou wel tegen ons zin d’òfslag namen, haar 
grode wiezer onderhaand al n moal of wat staail 
omhoog stoan. t Lege laand lag onder n diezeg 
klaid en van laiverlee wui wiede wereld weer 
licht. Dou, inainen t geronk van n trekker, t ge-
rammel van n dikke ketten om ons trekhoak en 
zunder wat te zeggen ston auto weer op weg.  
Ol boer stook hand op, gnivvelde wat en ree 
weer vot, haar zo zien aigen herinnerns.  
 
Free Westerhoff 
Oetzonden in t pergram 'Noordmannen' op Radio 
Noord, 15 feberwoarie 2015 

Ook te beluustern op YouTube: https://
www.youtube.com/watch?v=HnqTT3AzlG4 
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De Mepsche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikkom drij aiwen leden, 

Rudolf was bie veulen bevreesd, 

De grietman en heer van Foan, 

Hai gin doar tekeer as n beest. 

 

Schreven deur de domie van t dörp, 

Dat pamflet brocht hom op gedachten, 

Twijentwinneg man werren arresteerd, 

t Wer mie n plaait mit veule klachten. 

 

Moar ainmoal op de pienbank, 

Din langt joe din ok alles tou, 

Dij mannen hebben echt leden, 

Deur De Mepsche zien gedou. 

 

n Woare Foander roegbainder, 

Zo wer De Mepsche ok wel nuimd, 

Veur gainent was hai bange, 

Zo wer hai berucht moar ok vernuimd. 

 

Moar, sikkom drij aiwen loater, 

Rudolf De Mepsche is nait meer, 

Hai is nou in kerk van Garmerwol, 

Doar ligt de olle grietman en heer. 

 

Alwin Gilissen 

 

 

 

 

Sollesitoatsiebraifke 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der is n bekende oetdrukken dij zegt: elk mens 
krigt wat e verdaint. As ik doar over noadenk 
overspuilt mie n gevuil van twievel, want: gaait t 
mie goud, din is t woar; gaait t mie slecht, din 
klopt der gain snars van. 
Mor as je zo denken, din goan je òf op bepoalde 
veurvalen en dat is nait goud. Hou kom ik hier 
op?  Hail ainvoudeg! Ik was aan t reddern tussen 
pepieren van vrougertieden en ik von n bewies 
van aanstellen van n veurmoalege boan, of beter 
zegd, oplaaiden. 
 
t Was in mien noa-puberoale-periode dat k wat 
verkeerntjederij haar.  
k Haar dou net n oplaaiden met goud gevolg 
ofsloten en ik wol in n aandere ploats aan n nije 
begunnen en doar mos k veur sollesiteern.                                                                                    
Op ain en dezulfde oavend schreef ik twij brai-
ven; ain noar dij nije boan/oplaaiden en ain noar t 
laifste wicht dij ik op dat moment kende. Aan 
baaide braiven besteedde ik de neudege aan-
dacht; mien beste schrieftalenten wuiren in stel-
ling brocht, om t zo mor ais te zeggen.                                                                                      
Dou ik de braiven zeer tot mien zin kloar haar, 
dee ik ze in n kervot en dou mozzen nog even 
d'adrezzen der op.                                                                                                           
Op dat moment ruip n kollegoa of ik hom even 
helpen kon met n spoedgeval. Dat duurde wat 
langer din veurzain en pas uren loater kwamen 
d'adrezzen op de kervotten en midden in nacht 
heb ik ze nog even op buzze doan. 
 
Twij doage loater wuir ik beld deur n veur mie 
onbekende juvver. Zai bleek chef persenails-
zoaken te wezen van d'instellen woar k solle-
siteerd haar. Dou ze dat zee, begon t bie mie te 
kriebeln, want dit was n goud taiken van mien 
sollesitoatsie. Mor nait laank, want even loater 
ston ik met n heufd as n robait bie de telefoon. 
“Ik bin zeer geroerd deur joen laive braif”, zee de 
juvver, “en joe hebben mie slim nijsgiereg moakt 



 7 

wel joe binnen. Mor woar ik nog nijsgiereger noar 
bin is, of joe waarklek veurnemens binnen te sol-
lesiteern bie ons instellen?”                                                                                                      
Totoal verbaldereerd kon ik doar gelokkeg beves-
tigend op antwoorden.                                                            
“Nou”, zee de juvver, “stuur din zo gauw meuglek 
n braifke mit joen persoonleke gegevens en din 
zel ik dij mit veurrang behandeln.” 
 
n Dikke week loater zat ik, ainegzins opgeloaten, 
tegenover dij juvver om heur dudelek te moaken 
woarom ik bie heur in de instellen mie wieder ont-
plooien wol.  Nog dezulfde dag kreeg ik van heur 
te heuren dat ik doar begunnen kon. 
 
Roem drij joar heb ik doar mit veul plezaaier 
waarkt en dou haar k der n diploma bie. 
Dou ik noatied, wegens promotie, mit ontslag 
gong, mos k nog even bie de chef personeels-
zoaken langs om wat zoaken òf te handeln.                                                              
“Waist die nog te herinnern hou ofstoe die hier 
introduceerd hest?”, vruig ze.                                                                                                                                                                   
Nou of ik dat nog wos! “Dien eerste braif noar 
ons”, gong ze wieder, “was de beste sollesitoat-
siebraif dij ik ooit ontvongen heb en > doe hest 
die d'oflopen joaren zulf goud woarmoakt; gain 
spiet dat ik die dou aannomen heb, doe komst 
der wel. Sukses wieder!”                                                                                                
 
Dou ik ofschaid van heur nam, heb ik heur n haile 
dikke smok geven en doarbie zegd: “Dat was de 
leste zin van dij braif en dat moak ik nou din ook 
mor woar!”                                                                                 
Ik kin joe zeggen, dou kleurde zai as n robait! 
Joa, want ik haar in tied dat ik doar waarkt heb n 
bult bieleerd.    
 
Trijnko Pelgrim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

In Oostwold staait n 'social sofa' (n nijmoods leu-

genbankje), dij deur schoulkinder moakt is noar 

aanlaiden van n verhoal dat Jan Nomden schre-

ven en aan heur veurlezen het. Hieronder t ver-

hoal en boven n foto van de baank.  

 

Ain angsteg oaventuur 
 
t Is zundag. t Is nog lekker vroug as Karel op zien 
fietse stapt en vot ridt. Hai is geern smörgens 
vroug op pad, om den is t lekker rusteg. Der bin-
nen nog bienoa gain auto's en je kommen ook 
waineg mensen tegen. Wel zugt e sums n poar 
reeën. En lest kruusde der mor zo n vos zien 
pad. Dat is natuurlek n hail biezundere belevenis.  
Karel gaait de bocht om en ridt in de richten van t 
meer.  In de bomen heurt e de vogels floiten, wie-
der is alles stil. De zunne schient en der is gain 
wind.  
Inainen wordt t donkerder. Der vaalt n grote 
schare over Karel hin. Schrokken kikt e omhoog. 
t Kin nait de schare van n vlaigmesien van Tom 
wezen, om din zollen je geluud  heuren mouten. 
Boven zuk zugt Karel n grode zwaarte vogel dij 
op hom òf komt. n Kraaie, mor din wel tien moal 
zo groot! Karel springt van zien fietse, gooit hom 
aan kaante en begunt in paniek haard te runnen. 
Zien handen holdt e op zien kop, baange dat de 
kraai hom pikken zel. Mor hai kin de vogel nait 
ontlopen >  
Karel vuilt hou of e bie de scholders grepen 
wordt. Hai vuilt de schaarpe noagels van de 
kraaie in zien vel drokken. Din gaait e mit de vo-
gel de locht in. Hai wil wel bölken, mor der komt 
gain geluud tot zien mond oet. Ze goan aal hoger 
de locht in. Karel dut zien ogen dicht, hai duurft 
nait meer te kieken. As de kraaie hom no mor 
nait vallen let! 
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Din vuilt Karel wat haards onder zien vouten. 
Staait e weer op de grond? Hai vuilt hou de vogel 
hom lös let. Baange dut e de ogen n lukbeetje 
open. t Liekt wel of e aargens in de locht staait! 
Om hom tou zugt e veuraal roemte. Hail in de 
verte binnen hoezen te zain. Karel staait op n 
groot rond ding. t Liekt wel n groot rad. 
Noast hom zit de grote kraaie. Hai kikt Karel aan 
en din > din begunt e morzo te proaten. “Zugst 
dij kerktoren doar?”, vragt e.  
Karel nikkopt verboasd. 
“Ains was doar achter d'kerke n hoaven”, vertelt 
de kraaie wieder. “Doar kwammen de schepen 
deur t Koudaip voaren mit loadens klaai. Dij klaai 
kwam oet t Hogelaand en wer hier bruukt veur t 
moaken van stainen in de stainfebriek, Tiggel-
waark.  
Karel antwoordt: “Oh, doarom hait dij stroate  
doar ook Tichelwerk”. 
“Juust”, zegt de kraaie. “Aan t ende van de hoa-
ven begon de toene van t hotel De Witte Zwoan. 
En even wieder, tegenover woar dij torenspitse 
is, doar was de meulen. Mor dij is der nait meer, 
om dij is ofbrandt.” 
Karel begunt de kraaie wel interessant te vinden. 
Dat baist wait bliekboar hail veul van hou of 
Oostwold der vrouger oetzain het. Doarom holdt 
e zien mond en luustert. 
“Veur t hotel was de halte van de tram”, vertelt de 
vogel wieder.  
“n Tram?”, vragt Karel verwonderd.  
“Joazeker, een stoomtram ree hier toun deur t 
dörp. As e deraan kwam zaggen je eerst n dikke 
stoomwolk en din pas de tram. Dij tram haitte van 
Ol Graitje.  
Karel mot derom laggen. “Zeker omdat e zo 
zuchten dee en zo langzoam luip”, zegt e. 
De kraaie reageert nait, mor wist mit zien vleugel 
wiederop. “Doar, stoefbie woar de sloagerswinkel 
is, was de dörpspompe. Doar kwammen de min-
sen vrouger wotter hoalen, om der was ja nog 
gain wotterlaaiden. Mit emmers luipen ze elke 
mörgen noar de Nortonpompe veur wotter.”  
Karel reageert no wel: “Oh, joa, dij pompe is der 
nog. Mor der komt gain wotter meer oet.  
“Presies”, zegt de kraaie, t is no aigenlieks n mo-
nument.” 
“Mor wie hebben ook n echt monument”, zegt 
Karel, “Dat is n dikke staine mit n verhoal derop.”  
De kraaie kikt Karel ernsteg aan.  “Dat is n her-
denkingsmonument veur de minsen dij in de 

Twijde Wereldoorlog omkommen binnen,” zegt e. 
“Der staait ook n zoele mit de noamen van de 
Jeudse minsen dij oet Oostwold wegvoerd bin-
nen. Dat was n slimme tied...” De kraaie is stille, 
net of e noadinkt.  
Din zugt Karel dat de kraaie zien vleugels oet-
strekt. “No, tot ziens, hur”, zegt e en hai vlogt vot. 
Karel schrikt en ropt: “Hé, most mie mitnemen. Ik 
kin nait vlaigen!”  
Mor de kraaie vlogt gewoon deur en even loater 
is e verswonnen.  
Karel kikt om zuk tou. t Grote wiel liekt wel in de 
locht te zweven. Karel gaait op knijen zitten en 
kropt veurzichies noar de raande van t rad tou. 
As e over de raande dele kikt zugt e, dat t rad op 
n hoge poale staait midden in t gruinlaand. t Is 
eng hoog, Karel krigt der kriebels van in t lief. Hai 
kropt gauw weer noar t midden van t rad. Hai 
gaait op zien billen zitten en kikt om zuk tou. Din 
zugt e links n hoes. t Is n bekend hoes, t hoes 
van Tom.  
Nó wait Karel woar of e zuk bevindt: hai is op t 
aaibernust, dij stoefbie Tom zien hoes hinzet is. n 
Nust is t aigenlieks nog nait, om der is ja nog 
geen aaiber kommen om n nust te baauwen. Ka-
rel kikt oetzied en zugt de kruuskerke mit de 
zwaarte vogel op zien toren. Is dat de kraaie, dij 
hom hier hin vlogen het? Wiederop stekt de nale 
van d'aandere kerke de locht in. Aan de vout van 
de kruuskerke zugt e de nij aanlegde slingertoe-
ne, dij bij de pastorie heurt. t Zaandpad slingert 
zuk tussen de bomen en struken deur.  
Karels blik gaait over de hoezen noar t gezond-
haidscentrum en din noar t wotter van t Oldambt-
meer. Hai kin t aailand hail goud zain, de braide 
schoule en de hoaven bie t strandje. Hai zugt de 
nije brogge over t verbindenswotter noar t Kou-
diep. En din doarachter t vlaigveld. Zien ogen 
goan weer terogge noar t hoes van Tom. 
En din komt de angst. Hou kin ik hier weer vot 
kommen?, denkt Karel en de paniek slagt tou. 
Mit grote, verschrikte ogen kikt e om zuk tou. Din 
zugt e op weg n fietse aankommen. Karel begunt 
hard te bölken: “Help! Help!”  
De man op de fietse kikt om zuk tou. Karel per-
baaiert nog haarder te bölken.  
Weer kikt de man in t rond. Din inainen kikt e in 
de richten van t aaibernust. Hai holdt zien haand 
boven d'ogen en kuurt noar Karel. Dij zwaait mit 
baaide aarms. Hai zugt hou of de man wat tot 
zien fietstazze oet hoalt. Mit zien aandere haand 
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tikt e op wat dat e in zien haand holdt. Din bringt 
e dij haand noar zien oor. Karel begript inainen 
wat of de man dut: hai belt mit zien mobiel. Zeker 
en vast om hulpe te kriegen. 
t Duurt nait laank of van alle zieden heurt Karel 
sirenes. Der komt n brandweerauto de loane op-
rieden. En direct doarachter n plietsiewoagen. 
Ook zugt Karel dat der n ambulance aanrieden 
komt. De brandweerauto staait stoef onder t aai-
bernust. De brandweermannen schoeven de led-
der oet, zover dat e tegen t rad van t aaibernust 
aankomt. Even loater zugt Karel de kop van n 
brandweerman boven de raande oetkommen.  
Veurzichies schoft Karel noar de raande van t 
rad. Hai mot zuk omdraaien om op de ledder te 
goan stoan. Mor din verlust e zien evenwicht en 
mit een soezende voart stört e bie de brandweer-
man langes omdele. Mit n klap komt e op de 
grond terechte. Hai dut zien ogen open en > tot 
zien verboazen zugt e dat e noast zien bèrre op 
vlouer ligt. Boeten heurt e de vogeltjes floiten. 
 
Gelukkeg, t was mor n dreum >  
 
Jan Nomden 

 

 

 

 

 

Rust in vree 

 

Woar zel ik die zuiken, in de wolken 

of zel ik die zuiken in de wind?                                                                                                                                                                               

Of zel ik allain mor roupen 

en din mor hopen dat ik die vind. 

 

Nee > ales is doan en ales is zegd                                                                                                                                                                                                                           

Ales is stil, doe hest die te ruste legd 

 

Nou is der gain piene en zörgen meer 

en ook gain zwoare nachten.                                                                                                                                                                                                    

Doe zugst en heurst mie nait meer 

mor aaltied bliefstoe in mien gedachten. 

 

Trijnko Pelgrim 

 

Gnivvel: Vaaier woorden 

 

 

  

Zo'n 55 joar binnen vraauw en ik onderdail van 
nkanders leven. Zai n Drints zwaarfkaaigie en ik 
n Grunneger molleboon. 
t Waark van pa brocht heur mit moe, bruier en 
zus noar stad, stoef bie Oostersluus. Vanòf joar 
ain is mien haimstee aan aander kaant van sluus 
op Hoogebrug, Oosterhoogebrug om persies te 
wezen, dus keken we sikkom bie nkander op 
bord en was verkeerntjederij dicht bie hoes.  
Krek zo as Ede zee "baaiden haren heur aigen 
gedachten", was kaggel bie ons òf en tou even 
oet mor > bleef toch n luddek beetje waarm.  
t Wicht haar in vrouger joaren n autorieschoul, 
dat wui van dij gevolgen dat lesauto wel ais n 
knovveltje opluip en oetdeukerij der maank mos.  
Soavends, noa leste les, wui rooie Opel Kadett 
bie WKW aan d'Ulgersmoaweg veur t bedrief zet 
en kregen sleudels plek in braivenbus aan t hek. 
Omreden mien affeer doar stoef bie was, zag k 
auto bie touval stoan. n Stukje krammedroad 
brocht autosleudels tot braivenbus oet en t me-
ziekploatje "I Take It Back" kreeg plek op t meter-
bred onder veurroet.  
Aanderdoags mos t oog > en noar ik hoopte t 
haart ter wel op valen.  
Mor... t was midden in zummer en gloepends 
hait. Zun vrommelde t vinylploatje onder t glas 
hailendaal in nkander zodat ofspeulen onmeu-
gelk was en t verhoal nait op stee kwam doar ik t 
geern hemmen wol. 
t Schrompeld stukje laifdebliek streek horrel in 
gevuilens weer slicht, stookte kaggel weer op en 
juig auto noar d'eerste de beste meziekwinkel 
veur t aigenste ploatje "I Take It Back". 
 
Dij vaaier woorden brochten ons laif en leed veur 
aaltied bie nkander.  
 
Free Westerhoff 
Oetzonden in t pergram 'Noordmannen' op Radio 

Noord, 5 april 2015 

 
Ook te beluustern op YouTube: https://
www.youtube.com/watch?v=S2JyXgA3qEM 
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Op n trekker 

 

Lutje Derk was nog mor n kwoajong; 

Zat op n trekkertje en pruddelde: ‘rong, rong’ 

Hai wuir n knuppel en dee sums stoer. 

As ze hom vruigen zee e: “ik wor n rieke boer.” 

Dou e groot was ruip e van de trekker: “ik kreeg geliek 

Van beudel noar hereboer, joa en ik bin schatriek.” 

Nou hai old is, vuilt hai zok nog altied lekker, 

Want hai maait zien blaikveld op zien minitrekker. 

 

Trijnko Pelgrim 

 

 

 

 

De Schierste Grunneger woorden 

van 2015 in n limerick 

 

Bie t schrieven is de pen mien raif  

As japperd riem ik sums schaif 

n Miesgaster dus bie elk onderwaarp  

Mishottjet mie dat, word ik schaarp 

Mor t rekkertje in mie, zet mie op stee; en da's mie 

slim laif 

 

 

Trijnko Pelgrim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontslag op stoande vout 

 

 

 

 

 

 
 
Wat hevve voak n lol had om en mit Berend Kre-
gel. t Was op zuch n laive jong en hai was altied 
ien veur n oepke.  
Zo ook op dij eerste dunderdag ien april '54. Hai 
haar krekt n poar moand zien eerste boantje bie 
Bakker Bolhoes en dat ging hom meroakels noar 
t zin. Bakker haar noamelk ook twij schiere wich-
ter ien dainst, van om en bie achttien jaar.  
Dij mörn kwam Berend op t onzoalege idee om 
wichter de boes ains flink op hoed te joagen. n 
Ketaaier veur kovviedrinken naaide e der even 
tussen oet noar Slachter Hamming en vroug hom 
n speen van n koujoar. Dij kreeg e, en dou as de 
sodemieter weerom noar bakkerij. 
Wichter wazzen aal drok dounde mit kovvie en 
kouk. Berend mos nog even noar t huuske, knup-
te boksem lös en hong speen tussen onderste 
knoop en t oetend van gulp. Zo, dat zat goud 
vast. Onneuzel laip e keuken weer ien, noar bak-
ker, bakkerske en baide wichter. Dou wichter mit 
ogen as theeschuddels zagen hou Berend zien 
geval der oet bungelde, begonnen ze alleriezelkst 
te gilpen.  
Ien drij stappen ston Berend bie toavel, greep t 
mes bie kouk vot en terwiel dat e belkte, “stekt 
dat maal ding der nou alweer oet”, snee e mit ain 
hoal t spultje der óf. Vraauw en wichter stoven 
finoal over stuur keuken oet.  
Bakker raip: “Doe grode kounavvel, der oet en 
der nooit weer ien! Bist op staande vout ontsloa-
gen!” 
 
Joop Klompien  
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Olle bonken 

 

 

 

 

 

Taande Ellie belde mit de mitdailen dat oom Ger-
rit van trap ofvalen was en dat ze nou mit hom in 
t zaikenhoes zat. “Kinst ons weer ophoalen mien-
jong,” vruig ze, “want wie binnen mit zaikenauto 
hèngoan, mor dij brengen ons nait weerom.” 
Ik stemde tou en vruig woar ze wazzen. 
 “In t akkedemies”, zegt ze, t hait al joaren UMCG 
mor veur die ollegies is t nog aal akkedemies.   
Dou ik tussen de boalies deurluip noar  
d'eerste hulp zag ik ze al zitten, Taande Ellie mit 
n toestege kop en oom Gerrit mit n blaauw oog 
en n aarm in douk. “Hou is t oflopen?”, vruig ik 
vot en taande Ellie begon: “Dij stovvel,” zee ze, 
“hai haar n huile riege dreugde regen bonen in 
haand en kwam der mit van boven, t uutende van 
t taauw woar ze mit inregen wazzen kreeg hai 
om enkels en dou is e van boven òf aan noar be-
neden valen. Mor hai het weer ais geluk had dat 
e niks broken het. Hai het scholder oet de kom 
had en dij hebben ze der weer in zet en hai zit 
onder de bulten schrammen en blaauwe steden. 
Oh joa, en ze hebben hom nog n gat in de kop 
hecht. t Is ook zo'n klonterd hè, kist hom ook nait 
allint geworden loaten zunder dat e brokken 
moakt.” 
“Nah, loaten we mor op hoes aan goan den”, zee 
ik. 
Dou k oom Gerrit bie d'aarm pakde, omdat e 
nogal muilek in t ende kwam en ik nait wol dat e 
valen zol, kraaide hai t oet, ik haar hom net bie n 
dikke schoafwond te pakken. “Doar binnen ie nog 
wel even zuit mit”, zee ik. 
Mit n zielege kop nikde hai en zee: “t Aargste is 
nog dat ik mien boksem nait zulf meer tou doun 
kin, dus nou mout ze aal mit mie as ik noar t 
hoeske mout.”  
Onderwegens steunde en kreunde t olske bie elk 
koeltje en bultje dij we tegen kwammen. “Die 
dokters mouten wel strontberoerd worden bie die 
in auto mit dat gehobbel”, zee e.  

“Ik zal t aan d'eerstvolgende dokter vroagen,” zee 
ik, “mor tot nou tou heb ik nog gain kloagen had.” 
Intied wazzen we in Sibboeren aan kommen en 
kon oom Gerrit in zien stoule bie t roam zitten en 
ik denk dat e der de komende twij weke ook nait 
weer oet komt, want olle bonken genezen nait zo 
gaauw. 
 
Cor Uildriks 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarm 

 

Plevuzen ien meerkleureg broen 

acht doem laang, acht doem braid 

lagen doarzoot aal dij joaren 

zo geef as wat mor wel ollerwets 

 

kiener wazzen der op wozzen 

hoesdaaier konnen der weden 

wat is der veul  op òfrevot 

wer der op vertraauwde tegels speuld 

 

kiener binnen groot en hoes al oet 

daaier binnen al laank oet tied 

ollu mozzen mor ais wat mit ien tied 

helgraauwe tegels liggen der nou 

 

boudeltje is weer goud bie tied 

waarmte geft nijmoodse tegelvlouer 

mor daaier hebben der nait rond haisterd 

nooit hemmen der kiener op aan speulen west. 

 

 

Nane van der Molen 
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Raaizeger en Hond 

 

 

 

 

 
 
(Noar n foabel van Aesopus) 

 
Raaizeger zol noa wat gepiemel krekt van hoes 
goan, dou hai zien hond hom bie deur oet rekken 
zag en gappen. 
Hai vroug hond op schaarbe toon: ”Woarom 
staais doe doar bie deur te gappen? Alens is 
kloar veur raais behaalven doe. Kom votdoadelk 
mit!” 
Hond kwispelde mit steert en beet terug: “Nou, 
boas. k Bin al laang kloar. k Stoa al n zetje op joe 
te wachten!” 
Treuzeloar rekent vertroagen voak tou aan vrund 
dij aaid op tied is! 
 
Nane van der Molen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprinkhoan en Mieghommels 
 
(Noar n foabel van Aesopus) 

 
Mieghommels wazzen op n schiere winterdag 
drok bezeg groankorrels te dreugen dij zai ien 
zummer sprokkeld haren. Sprinkhoan dij sikkom 
verhongerde, sleepte zuk veurbie en smeekte om 
n beetje vreten. 
Mieghommels vrougen hom woarom of hai ien 
zummer gain winterveurroad verzoameld haar. 
Sprinkhoan zee dat e doarveur gain tied had 
haar omreden hai was dou haile doagen aan t 

zingen west. 
Dou zeden mieghommels dat hai, as e stom ge-
nog was om ien zummer mor haile doagen te 
kwelen, ien wienter mor mit lege moag noar bèr 
daanzen mos. 
 
Nane van der Molen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moud holden 
 
Houveul kin n mens verdroagen? Wenneer 
wordt t joe te görteg? Om mit Job 2:9 te 
spreken: “Volharden joe noa n bult rekon-
kel nog in joen vroomhaid?” Jobs vraauw 
vond t gekmanswaark. Aal was hom of-
pakt: Laand, vij, hoes, waarkvolk, vrönden, 
kinder. Liggoamelke kwoalen, t huil nait op. 
Niks bleef hom bespoard.  
Zien kunde en zölfs zien aigen vraauw 
dröng der op aan, kop in schoot te leggen. 
Doch gaf Job nait tou aan aal verlaaidens. 
Soatan haar aan hom n kwoaie. As belo-
nen veur zien traauw aan zien ainege 
Meester, kreeg hai t beder din hai ooit had 
haar. t Kwoade mos bakzaail hoalen.  
 
Stoan joe bie veurkomend meleur ok zo 
staark in joen schounen? t Wordt tied, dat 
Onze Laive Heer dij Kwoade veur ains en 
aaltied zien ploatse wist en hom kop ver-
graimd. Meschain hebben wie din nog n 
bedere tied te verwachten en krieg we 
weer n Parredies op eerde. 

 
Roel Sanders 
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Zomor n vroag? 
 

n Haile zet leden vruig op kezoatsie n 
knoap van zo’n doezend weke domnee 
hom t pad noar de Zoalegmoaker te wie-
zen. Docht vervast hom doarmit vast te 
zetten, of oet tende te lokken. 
“Kin k nait“, zee domnee rezeluut tegen 
hom. Doar snapde Mans titel noch jota 
van. As zo’n dainder van Grode Boas hier-
boven t al nait wis, wel mout je din vroa-
gen? “En joe binnen nog wel aansteld as 
veurganger“, brocht stomverboasde Mans 
doar tegenin.  
“Inderdoad, mor wast mie vragst, bestaait 
nait!“ Luusteroars valen finoal stil. Sloan 
van dit beschaaid sikkom achterover. 
“Dat vaalt ja nait te riemen!“, sputterde t 
jong.   
“Doch wel“, göng domnee onversteurd 
wieder, den Jezus is zölf t pad en Hai 
staait stoef bie die. Hemel kin wel ains 
veul körteraan wezen as wie mainsttied 
denken. As wie noar hemel wiezen, doun 
we dat aaltied recht boven ons.    
Dat doun aans ons ’tegenpoters’ in  
Austroalië ok. Eerdbewoonders wiezen zo 
elk d'aander kaande op. Zel t mit onze 
daampkring van doun hebben? Locht as 
welle van t leven? 
As we zo annaaiern, binnen ons verstorve-
nen ja noader aan as wie vermouden? t 
Voaderhoes is din ok ja stoefan. 
“Zet rusteg ain tree en doe bist op pad. Vol 
dien haanden mor, de rest komt vanzölf“. 
Doar is soavends hierzoot in t zoaltje ach-
ter kerke en thoes nog laank over deur-
proat. Hebben joe t rechte pad ok al von-
den? 
 

 
Roel Sanders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De laifde veur dien kind 
 

De laifde veur dien kind 

Dat is aiglieks n wonder  

Mor t is toch hail gewoon 

En dien kind kin der nait zunder 

 

De laifde veur dien kind 

Kin hail veul verdroagen 

Ook al trapt e die op t haart 

Doe vergefst t zunder kloagen 

 

De laifde veur dien kind 

Dij blifst doe altied geven 

Omdast doe zeker waist 

Dien kind is t bron van t leven. 

 

Cor Uildriks 

 

As ik de honderddoezend 6  

 

 

 

 

 

 

 
 
Ie kennen dat laidje nog wel? Wat kon je doar 
vrouger wat veur kopen. An elke vinger n dia-
manten ring! 
A'j nou t nijs op tillevisie zain of d'kraande inkie-
ken, is t ja net of d'Euro gain ollerwetse stuver 
meer weerd is. n Zootje! k Heb der gain woorden 
veur. 
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En den zeggen paartie lu: Aarger die doar toch 
nait aan > is slecht veur t haart! Joa, was t mor 
zo makkelk. Kop in t zaand steken wil k nait! 
Tuurlek is t wel te begriepen, dat elk wel n beetje 
meer wil > Veur paartie lu is t knibbeln en mout 
d'aankoop van n nije wasmesien voak oetsteld 
worden tot t vekansiegeld komt. 
Ging mien veurege verhoaltje over onze gemain-
te, nou las ik vandoage dat Willem H. deur zien 
aigen femilie aankloagd is. Bah! docht ik: van 
joen femilie mout je t mor hebben! 
t Verhoaltje wuir aans, dou k verder las. Wat n 
krimineel! En wat gewaitenloos! En k docht geliek 
aan Wladimir en Gerrit mit zien laag en open 
bek! Apmoal minsken >  hou bestaait dat toch in 
's hemelsnoam? 
“t Komt deur aal dij rekloame!”, mekkerde opa. ‘t 
Kopen wordt der in haauwen > elke bod her-
hoalen en kloar is Kees. D'lu worden hazzen-
spuild! Dat is t!” 
Zo zel t wezen, docht ik, dij trogge docht aan de 
verbaauwen van C1000 noar Jumbo. Doar kreeg 
aal t waarkvolk 'n cursus' ombatterijen. Mit n rol-
lenspel, meziek en aander gedou, mos C1000 in 
ain moal wegspuild worden > JUMBO! Dat was 
ja de toukomst! 
Even trogge noar Willem en kezoaten. Welke 
pertij j'ook stemmen, t is ain pot nat! De krimine-
len zunder streepkespakken goan de bak in. Dij 
mit streepkespakken kommen vot mit “dat had ik 
niet moeten doen” en stappen in n aandere be-
stuursfunksie, woaras de belonen voak nog beter 
is! 
Mien leste perbaarn, om nog wat te verbetern in 
dizze wereld was bie d'verkaizens van d'leste 
moal. 
Dit keer heb k de lieste ais echt bekeken. Oet de 
vieve dij k nog n beetje respectvol achtte, en zu-
ver op de groat, heb k mien keuze moakt. Nog 
nait echt n grote pertij, mor wel wait wat nog 
komt! 
Ik hoop van haarten, da'k dit moal goud stemd 
heb, al zellen hier ook wel n poar bie zitten, dij t 
nait te naauw nemen. 
Deugd dee t mie, dat buurvraauw – nait waitend 
aan wel of zai heur stem geven mos –  mie in t 
stemhokje zain lait, dat ze op dezulfde man as ik 
stemd haar. Zai haar mien oetleg overnomen. 
Hoop dut leven! 
 

Klaas van Zonneveld 

Grondvroage in t Eemboerveld 

 

 

 

 

 

 

 

Leste wat vis ontdekt is t wotter. Eerst as ie t 
Grunnegerlaand verloaten hebben verneem je 
wat wènst bedudt. Elk joar mout ik den ook even 
weerum noa mien geboortestreek, Westerwolle. 
Menneg moal heb ik zo kampeerd op natuurkam-
peerterraaintje Slangenbörg in Wezzentaange 
bie Zèlng.  
t Stukje grond heurde doudestieds de Hardings 
oet Ter Börg. Ol vraauw Harding kwam dou zul-
ven tegen etenstied nog centen beuren.  
Leste joaren bring ik op mien Westerwolle-trips 
nachten geregeld deur in n pipowoagen bie t 
Eemboerveld. Soavends zit ik den mit oetzicht op 
t deur Verainen Natuurmonumenten weerumsho-
velde gruinlaand. Dat was vrouger baauwlaand 
van mien oom Haarm. En doarveur is t deur mien 
grootvoa ontgonnen, veroverd op de wildernis 
van haaide, vennen en stroekjerdij.  
Non is t prachteg natuurgebied. En allerdeegs 
mien pa, dij t swait van t grond kloarmoaken nog 
nich vergeten was en t schane von dat dizze goie 
grond overgeven wui aan de natuur (‘van zuks 
komt ja niks’) gaf tou dat e planten gruien zag dij 
e allenneg nog van zien jeugd kön. 
Mor bie mien pipowoagen zit ik doar non mit n 
glaske wien in haand hail tevree n piepke te ro-
ken. In t gruinlaand, woar k op oetkiek, lopen te-
genwoordeg Loakevelders.  
Baisten kommen aine veur aine even langs, kie-
ken mie mit heur grode koie-ogen aan en stellen 
mie grondvroage: bist der weer? Noa n zetje 
kommen den ook de kaalver. Dij blieven wat lan-
ger en kieken mie haalfmaal aan. Waiten nog 
nich recht hou t heurt. 
 
Hanne Wilzing  
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Verkeerde klup 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ien leste joaren van mien waarksoame leven, 
zo'n tien, twaalf joar leden, was ik veur mien 
waark as baauwkundege betrokken bie herien-
richtensprojecten van n aantal grodere kantoren 
ien Zwolle. De gewone, traditionele iendailen van 
n kantoor, zoalen mit bureaus veur t waarkvolk en 
apaarde koamers veur boazen, werd haildaal om-
gooid en der kwamen apmoal zogenoamde flexi-
bele waarkplekken, ofwel 'flexplekken'. 
Waarkplekken ien ale soorten en moaten. En ook 
koamers ien ale ofmetens, veur elke soort van 
waark n apaarde roemte.  
Ien t begun docht ik dat dizze nije kantooraanpak 
hail goud veur t personeel wezen zol. Want zo 
wer wel t brocht. Flexibeler, gemakkelker en ef-
fectiever waarken. Meer nije contacten, nait vaas-
trousten op joen aigen stee, creatiever en ienspi-
rerend allerdeegs >  Mor al gaauw kwam ik ter 
achter dat dit gewoon n ordinaire bezune-
gensmoatregel was mit n mooi verhoal as vlag dij 
loaden dekken mos.  
n Groot noadail veur paardie lu is dat je joen bu-
reau nooit tot joen aigen stee reken kinnen. Aan t 
end van dag mout ook ales oproemd worden en 
elk het n ofsloetboar kastje veur persoonleke 
zoaken. Aanderdoags zit ter meschain n aander 
waarknemer. Doarom was en is der nog voak 
veul weerstand tegen dit systeem.  
n Groot noadail ien ons geval was ook, dat ter 
veul te waaineg vergoaderroemtes bedocht wa-
ren. Dat was n  grode ienschattensfout, want der 
wer wat ofvergoaderd en ofproat, moien dokter. 
Meschain wer der wel teveul vergoaderd, der bin-
nen lu dij niks laiver doun. En din binnen summe-
gen hail creatief en goan op onorthodoxe plekken 
zitten te vergoadern. Bie zummerdag op t dakter-
ras bieveurbeeld, op n haide dag ien toen, of ien 
kantiene. 
 
 

Op n zekere dag, smirregs om drij uur, is der n 
vergoadern van mien projectgroep ien de zo-
genoamde 'huiskamer'. Dij hoeskoamer is ook ain 
van nije zegens van t nije kantoorproject, doar 
onze projectgroep onderdail van is. Veur ver-
baauwens en aander technische dingen, dij dit 
project tot gevolg het, zit ik ter doarom ien. Ik bin 
wat loat en om vief over drij broes ik hoeskoamer 
ien. Ik zai dat ale stoulen aan toavel bezet bin-
nen, op ain noa. Bah, te loat kommen, doar ik zulf 
hail min over kin as aander lu dat doun. Mor nou 
dou ik t zulf ook. Ook onze veurzitter is der nog 
nait, zai ik. Roar, dij mout toch ien elk gevál op 
tied wezen?   
Vlug schoef ik noar vrije stoul en pak ien loopweg 
ook nog even n luk bistrostoultje oet zithouk veur 
onze veurzitter. "Klaas gaat maar op zo'n klein 
stoeltje zitten. Eigen schuld moet 'ie maar op tijd 
komen", zeg ik tegen aander lu ien zwakke n po-
gen om lolleg te wezen. Ientied pak ik mien pap-
perazzen, versloagen en schrieverij oet mien tas, 
leg boudel op toavel veur mie hin en wacht op de 
dingen dij gebeuren goan.  
Pas dín vaalt mie op dat t doodstil is, elkenain 
holdt hom stil. Ze kieken apmoal verboasd noar 
mie en mien gehaspel. Ik oarzel en vuil n beetje 
natteghaid >  Ik zai n poar bekende kellegoa's, 
mor nog meer onbekenden. Ik heb nog gain du-
delk idee dat ter wel ais wat mis wezen kin. Den 
zegt ter ain: "Ben je niet in de war?" Huh >, ik 
ien de war? En den dringt woarhaid langsoam tot 
mien besef deur. Oei, dit is nait de goie klup! Ik 
heb zomor rompslomps ienbroken ien n vremde 
vergoadern en ben gewoon bie heur aan toavel 
zitten goan, of ik ter bie heurde. En den ook nog 
n stoultje der bieslepen mit veul poeha > Dat zel 
dij lu wel hail roar tou west hebben. Ik mainde 
achteròf aal dat ter wat vremds was, mor nait 
luustern netuurlek mit mien domme kop. En dat 
bieainkomst van mien aigen projectgroep net op t 
leste mement verploatst is, is bliekboar ook nait 
tot mie deurdrongen. Nait even op mail keken. Ik 
zit letterlek en figuurlek hail aargens aans. Ik 
prommel wat verontschuldegens, griep mien pe-
pierderij bie nkander en zet gaauw dat stomme 
bistrostoultje weerom.  
Hou kin dat nou, want ik herkende toch n stuk of 
wat van mien aigen kellegoa's? En woarom zaag 
ik dij vremde mensen den nait eerder? Der wordt 
hier en doar wat lagd en ain zegt: "Blijf gerust zit-
ten hoor, wij doen niks geheimzinnigs." Kop wordt 
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mie rood en swait brekt mie oet. Ik stoa veur poal 
en ik vuil mie n grode lulhannes!  
En toch heb ik n excuus. Dizze hoeskoamer is 
nait bedould as vergoaderroemte. Elk mag der zo 
ienlopen, zunder te kloppen. Voak staait deur ook 
open, want dit is n aalgemaine roemte, mit n bi-
bliotheek mit wat noaslagwaarken en tiedschrif-
ten, n poar fauteuils, n zitje mit n stukofwat bis-
trostoultjes, n kovvieautomoat en gezellege ver-
lichten. Om even ienformeel mit ain of twij kelle-
goa's te overleggen. Aigelk bennen lu dij hier nou 
zitten zulf ien overtreden, om dizze roemte te ge-
bruken veur heur vergoadern. Mor doar is dij nait 
veur bedould. n Geruststellende gedachte, zo 
slim fout was ik dus ook weer nait. Ik huif mie  
doarom feidelk nait te schoamen.  
Mor ik verwiet miezulf wél dat ik eerdere sig-
noalen nait opmaarkt heb. En dat ik nait even 
mien e-mail noakeken heb veurdat ik noar mien 
vergoadern ging. Gaauw moak ik dat ik vot kom 
en dou deur van hoeskoamer stief dicht. Ik heur 
ze te deur hin nog boldernd laggen en ik schoam 
mie toch > 
 
t Haar traauwens mor n hoar scheeld of mien ai-
gen projectgroep haar hier wel gewoon vergoa-
derd en zol den feidelk ook ien overtreden west 
hebben. Mor de groep dij der nou zit het onze 
veurzidder bliekboar omproaten kind en nou 
mouten wie op zuik noar wat aans. Ook hier geldt 
tegenwoordeg al t recht van de staarkste. Ien te-
genstellen tot vrouger, dou gol t recht van  
d'eerste... En ientied wordt hoeskoamer dus aal 
voaker onaigelk bruukt. 
 
Bé Kuipers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lege ballonnen 

 

Dij dag begunde as ale doagen 

perron van dansende oordopkes 

lege ballonnen boven 

inkelde swiegers in de cloud 

boorndevol sikkom overlopende dinksels 

kettens spannen zuk  

 

n lözze vogel nuigt: 

kiek mien aai 

 

perron vaalt stil 

oren goan open 

nog wat onwenneg 

vragt d'ain d'aander: 

most heuren wat ik dink 

 

t is mor even biegoan  

en t is ain gekoakel 

perron wordt aaierhandel 

 

gebaauwen rieden vot 

en klokken blieven stoan 

der wui nog laank noaproot dij dag 

 

Hanne Wilzing 
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Mien kaast 
 
Ik von in mien kaast 
in ain van de loatjes 
brillen 
Toverden de wereld  
vol ploatjes 
 
Ain zette ik op 
mien verdrait was veurbie 
Ik pakte n ander 
De zun scheen veur mie 
 
Keek ik noar boven 
Din was e rood 
en wuir d'aander 
in mien ogen groot 
 
Keek ik noar beneden 
din wuir e blaauw 
en fluusterdest doe tegen mie 
Ik hol van die 
 
Keek ik opzied  
din wast doe blied 
Zette ik hom òf  
Din was t doe broaf  
 
Ik paasde en paasde 
aal dij brillen groot en klaain 
Ik vuilde en maarkte 
de wereld zien pien 
 
Ik paasde 
aal dij brillen 
Ik kreeg aan alles dail 
Dou wos ik  
van veul zoaken 
en keek ik n beetje scheel 
 
As k weer ais dreumen wil 
Goa ik noar mien kaast 
Kom, goa mit mie mit en kiek 
welke bril bie die paast 
 
Din goan we soam dreumen 
en holden nkaander vast 
Perbaaiern soam dij brillen 
en sloeten de kaast. 
 
Jil Wildenga 

 

 

 

 

 

 

t Is maai 
 

t Rodondendron vuur 

In t stille middaguur 

n Zaachte rondedaans 

Mit n goldenregen glans 

 

Wandelnd deur t stille paark 

Mit vlinders, rond de haark 

Van de toenman.  

De zaachte haand 

Van maai is in t laand 

 

Hail stil is t eendengezang 

En de stille kukens, baang 

In golden glans 

Dut de maai zien rondedaans 

 

 

Jil Wildenga 

 

Omtoald uut 'Levensfase VI Relaties' 
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Vot ien tied 
 
 
 
 
 
 

Der was nait n bult volk op kremoatsie ofkommen 
en k kon der ook gainent van. k Haar al n zetje te 
wachten stoan ien ontvangstroemte tot wie aula 
ien moggen veur leste eerbewies aan mien olle 
taande. 
Keek wat noar aander lu om te zain of der zeker-
woar gain bekìnden maank wazzen. Omreden 
der was gain ain dij mie wat bekìnd veurkommen 
dee, rouk k aan t fantezeren wel of dizze lu ap-
moal weden konden: femilie, noabers, kamme-
roadskes?  
Pebaaierde veurzichteg wat aan proat te roaken 
om t oet te figelaaiern mor dat mishottjede. Lu 
wollen nait even proaten. 
Ging der bie zitten en overdochde leven van 
taande en wanneer k heur veur leste moal, al 
weer joaren heer, zain haar. 
Dook ien mien herinnerns, noar mien omke dij t 
ter al joaren heer tou doan haar, aan heur twij 
kiender, dij k domt mainstekaans nait ins herkin-
nen zol. 
Dou dochde k aan verhoalen dij taande mie ais, 
dou k om en bie twaalven was en bie heur loge-
ren dee, vertelde over tied dou k nog mor nijskes 
geboren lutje potje was. Dou was ol nog n verege 
vraauw west, doar k goud mit proaten kind haar 
over vrouger. Hou of zai mien moeke doude-
stieds n joar laang holpen haar en k deur heur 
boakerd was. Hou aibels veul pelzaaier zai mit 
mie had haar en mie biekans vetmest haar. 
Zai haar mie ook veul verteld over mien jonkhaid. 
Hou of k as lutje jonkje west haar en over mien 
oaventuren; mit wel of da’k speuld haar. Zai wos t 
as gain aander. Mit deur heur paailen was k 
staark en groot worden. 
Dou k noar groot schoul goan was, wazzen zai 
wied vot verhoesd en zaag k heur bloots nog ais 
op n traauwerij of loater bie n begraftenis. Zai 
was dou al old en strampelg en haar last van n 
bult zaiktes en kwoalen dij bie leeftied heurden. 
Zat voak mit kop tussen bainen. k Stuurde heur 
òf en tou n koartje. k Haar der nou spiet van dat k 

heur nait ais n moal opzocht haar.  
 
Dìn staarvenswoar zai k rompslomps taande liek 
op mie òf kommen >  
Mor dat kin ja nait en as k beder kiek, zai k dat t 
mien oldste zuster is.  
”Wat hestoe nou?”, vragt ze, ”Wat kiks ja verbil-
derd.” 
Miemeringen binnen veurbie. Mitain goan ook 
deuren van aula lös. 
 
Nane van der Molen 

 

 

 

 

 

4 Maai 

 

Zoveul troanen in ons haart, t mag 

bewoaren wie veur dizze dag 

veul lu gingen ons veur 

dij swoare gang, t ging mor deur en deur 

 

vaaier maai, mit klokgelu, geproat 

k wil t nait waiten, msschain nait te loat 

woar veur wie n bloum deelleggen 

gezicht nat van troanen, zol wie n stain verleggen? 

 

vogels goan deur roeme lucht 

aal mor mit vleugelsloagen aan vlucht 

vrijhaid, roemte, vree, wat kinnen wie doar mit 

as laifde en vree nait in ons  leven zit? 

 

woarom goan wie bezied kroepen 

grode woarhaid ontdoeken 

aal wereld ellèn t verzwiend 

proaterij het gain tied, nait aal komt aan zied 

 

woarom zoveul vroagen, proaterij 

as minsk nait 

vandoag t antwoord wait? 

 

Anna de Vries- Maarhuis 
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Praai 

 

 

 

 

 

 
 
Rieks en Tammo zitten weer op heur stee in t 
winkelcentrum. Zo as ze dat aal doage doun, 
zunder heur goan de deuren nait lös. t Plaain in 
d'overdekte promenoade is inricht as terras, mit 
bloumbakken, plastic stoulen en toavels en n 
kovvie-automoat. Rieks en Tammo hebben heur 
hangstee der van moakt. Doar moaken ze de tied 
dood mit domme plazerij, t slampen van auto-
moatenjoegel en t negern van t winkelnd pebliek. 
Moar wieder binnen ze nait lasteg. 
 
Doar komt n wicht mit n volle bosschoppentazze 
tot Albert Heijn uutlopen. Bliekboar het ze praai 
kocht, Rieks zugt gruine bloaden boven de tazze 
uutsteken. 
 
“Hee, wichie. Wichie! HEE, WICHIE!” 
 
“Joa, wat?!” 
 
“Gaaist praai eten?” 
 
“Nee.” Ze blift even stoan, krigt de praai uut de 
tazze en holdt hom draaigend omhoog. “Dizze 
praai is nait veur t eten. Doar haauw ik vervelen-
de olle kirrels mit op kop. As k weerom kom bin-
nen ie aan de beurt!” 
 
“O.” Op zo'n reaksie haar e aiglieks nait rekend. 
Mainsttied zeggen lu niks en lopen mit n vergrel-
de kop deur, wat veur Rieks den weer aanlaai-
den is om ze nog wat noa te roupen. Moar nou 
het hai niks te zeggen. 
 
t Wicht stekt de praai weer in de tazze en lopt 
wieder. Noa n meter of tiene draait ze zoch even 
om: “Of wil je t mit n stokbrood, k mot toch nog 
noar de bakker!” 
 
Rieks zegt nog niks, moar Tammo bemuit zoch 
der mit: “Mag t ook n Grunneger kouke wezen, 

doar krigt Rieks laiver mit op kop!” 
 
“Aine mit krìnten?” 
 
“Dat dut niks, as der moar gain sekoade in zit, 
mag Rieks nait hebben van dokter.” 
 
“Hol die de bek, Tammo!” Nou vindt Rieks der 
niks meer aan. Zulf altied oetsen, moar as aine 
der op deurgaait >  
 
“Zugst wel, dat krigst mit aal dien geklier > Of 
bist nou nareg? Waist wat, ik moak t goud, krigst 
n bakkie joegel van mie.” 
 
“Vergees kovvie van de winkeliersverainen, dat 
kin k ook wel votgeven.” 
 
“Doar mekkerst aans ook ja nait over. En krigst 
der dammee ook nog kouke bie.” 
 
“k Huf gain kovvie.” 
 
“Den nait. Zulf waiten, hor. Ik dou mie der nog 
aine in.” 
 
Zo zitten ze weer op heur stee, sikkom d'örde 
van de dag. Moar nou even gain domme plazerij. 
Tammo kikt wat om zoch tou en slampt zien au-
tomoatenjoegel, Rieks naart wat veur zoch uut. 
 
Den kletst der wat op Rieks zien kop. Hai krigt n 
doodschrik. Tammo lacht zoch de buutse uut, hai 
stikt sikkom in zien automoatenjoegel. Veur 
Rieks zien neuze verschient wat hai net op zien 
koale kop vuilde. Gruine bloaden. Verhilderd kikt 
Rieks om. 
 
Doar staait t wicht, mit de praai in d'haand: “t 
Spiet mie donders, der was gain Grunneger kou-
ke meer!” 
 
Bert Wijnholds 
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Wies mit mie 

n Grunneger tekst op 'Love me do'  

van The Beatles 

 

Wees wies mit mie 

Ik bin wies mit die 

k Blief altied bie die 

Wees wies, wies mit mie 

 

Whoohoo, wies mit mie 

 

Wees wies mit mie 

Ik bin wies mit die 

k Blief altied bie die 

Wees wies, wies mit mie 
 

Whoohoo, wies mit mie 
 

Ain woar k van holden kin 

Ain bloots van mie 

Ain woar k van holden kin 

Ain zo as die 

 

Wees wies mit mie 

Ik bin wies mit die 

k Blief altied bie die 

Wees wies, wies mit mie 

 

Whoohoo, wies mit mie 

 

Wees wies mit mie 

Ik bin wies mit die 

k Blief altied bie die 

Wees wies, wies mit mie 

 

Whoohoo, wies mit mie 
 

Yeah, wies mit mie 
 

Whoohoo, wies mit mie 

 

 

Bert Wijnholds 


